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Anna
I værftet arbejdes der videre på Anna. Der er ved 
at blive sat oplængere i og lavet motorfunda-
ment. Motoren skal stå midtskibs, og det bliver 
en renoveret Bukh-motor, der kommer i.

Søndag 16. marts var der møde for interes-
serede omkring havbåden Anna. Der mødte ca. 
19 op, og Hans Jørgen Hansen, der er med i Jam-
merbugtlaget og dets bestyrelse, og som også er 
med i Han Herred Havbådes bestyrelse, fortalte 
lidt om, hvad et bådelag er, hvordan man kan 
bruge bådene osv.

Bådelagene har brugsretten til bådene, der 
stilles gratis til rådighed af foreningen Han 
Herred Havbåde. Bådelagene skal så sørge for 
at vedligeholde bådene, så de til stadighed er 
i samme stand, som da man overtog dem. Til 
gengæld kan bådelagene så bruge bådene så 
meget, de overhovedet vil – til fisketure, sejl-
ture, længere ture, dykkerture, og hvad man 
ellers kan forestille sig. Hvis man selv vil sejle 

med båden, så kræves det, at man har taget og 
bestået duelighedskursus, og at man også har 
deltaget i og bestået »skippereksamen«.

Duelighedskurser udbydes hvert år i Han 
Herred Havbåde-regi, og Hans Jørgen vil stå for 
uddannelse til skipper her i foråret og forsom-
meren, hvor man skal lære at sejle sikkert ud og 
ind fra stranden, lære at køre spillet m.v. Man 
vil så benytte en af de andre lagsbåde til under-
visning, så der er skippere klar, når Anna bliver 
færdig. Når en båd sejler ud, skal der mindst 
være to mand ombord, og Anna vil være egnet 
til, at man sejler 5-6 personer. De, der sejler, 
betaler selvfølgelig selv for diesel m.v. på turen. 
Derudover betaler alle bådelagene til brug af 
spillet, de betaler selv vedligeholdelsesudgifter, 
og der indbetales et fast beløb til forsikring og 
til langsigtet vedligeholdelse hvert år.

På mødet blev der også snakket om, hvilke 
ønsker de forskellige har til brug af båden. De 
to lærlinge Christopher og Andreas vil begge 

På orienteringsmødet om havbåden Anna søndag 16. marts blev der tid til at besigtige båden nærmere. Foto: Karsten Bindslev
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gerne være med i laget omkring Anna, og det vil 
jo være herligt, hvis de kan trække andre unge 
med også, så laget kan blive bredt sammensat 
aldersmæssigt.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som kan 
snakke videre med værftet om, hvordan man 
gerne vil have indrettet båden, og som også kan 
koordinere de arbejdsopgaver, der allerede nu 
kan tages fat på. Fx er det aftalt at give Anna 
grundingsolie udvendigt 29. marts kl. 10.

Alle interesserede er fortsat meget velkomne, 
og man kan bare henvende sig til Hans Jørgen på 
telefon 22 97 91 36 eller h.j.hansen@hotmail.dk

Nordsøen
Det gik stærkt med at få skiftet bund i begge 
sider af Nordsøen. Båden var lagt ned på bag-
bordsside i begyndelsen, så det var lettere at 
komme til at skifte plankerne i styrbordsside. 
Til gengæld var det ikke let at færdes på dækket, 
hvor Christopher skiftede dækket ved siden af 
styrhuset. Da bunden i styrbordsside var færdig, 
skulle Nordsøen tippes over til den modsatte 
side – og det var lidt spændende. Under styr-
bordsside blev der udlagt høvlspåner, som 

Cecilie sluttede af med at vande, og så blev der 
ellers sat flere donkrafte på i modsatte side. Det 
gik forbavsende snildt med at vippe den over, 
og spånerne forhindrede den i at vælte helt over 
på siden. Men det var lige før, der ikke var plads 
nok i værftet, og der måtte da også saves et hak 
i hjørnestolpen i kontorburet, så lønningen 
kunne være der.

Samtidig med at Nordsøen fik ny bund, blev 
den også kølhalet. Det er noget nemmere og 
behageligere at gå at male indendørs på denne 
tid af året. Det betød også, at der var folk i 
værftet i en del weekender, så besøgende kunne 
komme ind at kigge. I slutningen af februar blev 
Nordsøen hebet ud af værftet igen og ned til 
spilhuset, hvor de sidste ting er blevet ordnet, så 
den nu er klar til en ny sæson med fisketure fra 
Hanstholm.

Maagen af Vorupør har også været en tur på 
værft, hvor den bl.a. har fået hovedsyn.

Indvielse af pakhus
Tirsdag 11. marts blev det nye fiskepakhus i 
Thorupstrand indviet. Arrangementet sam-
lede mellem 400 og 500 mennesker, og blandt 

Borgmester Mogens Gade holdt tale ved indvielsen af pakhuset. Foto: Pipsen
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gæsterne var også direktørerne for Møllerfon-
den og Realdania samt to af deres medarbej-
dere. De havde forinden besøgt havbådene i 
Slettestrand, hvor Nordvest landede op efter 
fiskeri, Cecilies pram stod klar til søsætning, 
og der blev arbejdet på Anna i værftet. Begge 
fonde har givet tilskud både i Slettestrand og i 
Thorupstrand.

Pakhuset er nu taget i brug, hvor der både 
pakkes fisk og skæres fisk til videresalg i 
 København på HM800 Jammerbugt.  
På http://ditnettv.dk/webtv/video/1247 
ligger en udsendelse om det nye pakhus.

Påskeåbent
Skærtorsdag 17. april vil der kl. 10.30 være fernise-
ring på årets påskeudstilling. Udstillingen er åben 
til og med mandag 21. april alle dage kl. 10.30 – 
16.00. Der er 15 forskellige kunstnere, der udstil-
ler Kunst i Bådhuset. Der udstilles træ, bronze, 
benskulpturer, raku, pottemager, akryl-, olie- og 
tørkridtsmalerier, pileflet, tuschtegninger, 
akvarel m.m. Mange af værkerne er i dialog med 
havet og naturen. Sammen danner det en flot og 
varieret udstilling i bådhusets rustikke rammer.

Der samarbejdes med Hotel Klitrosen i Slet-
testrand, så der bliver over 30 kunstnere, der 
udstiller i Slettestrand i påsken.

Samtidig med udstillingen vil der være åbent 
i værftet for besøgende.

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Han Herred 
Havbåde afholdes lørdag 26. april kl. 14. For at 
have stemmeret på generalforsamlingen skal 
man have betalt medlemskab for 2014.

Sydgavl og østfacade på det nye pakhus. Foto: Pipsen

Cecilie fortæller om sin nybyggede pram. Foto: Pipsen
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Foreningen 
Han Herred Havbåde 
Thomas Højrup
Etnolog, bestyrelsesformand 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand 
9690 Fjerritslev, telefon 51 29 90 49 
thomas@havbaade.dk 

Han Herred Havbådebyggeri 
Slettestrandvej 158-162, 9690 Fjerritslev 

Bådebygger 
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs, 
7742 Vesløs, telefon 97 99 36 90, 
mobil 40 27 45 07 peter@havbaade.dk 

Forsknings- og formidlingsmedarbejder 
Etnolog Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 
9690 Fjerritslev, telefon 20 70 08 70 pipsen@havbaade.dk 

Lild Strand Bådelag 
Per Røpke, Sandnæshagevej 14, Lildstrand, 
7741 Frøstrup, telefon 40 50 97 13 skarreklit@hotmail.com 

Elbo Bådelag 
Jens Michael Pedersen 
telefon 40 50 81 56 jmp@ccaa.dk

Jammerbugt Bådelag 
Haakon Jensen, Gl. Hvarrevej 47 
9690 Fjerritslev, telefon 40 91 63 93 haakon@jensen.mail.dk

Nordvest Bådelag
Nico Pedersen, Grønnestrandsvej 29, Andrup,
9690 Fjerritslev, telefon 40 51 08 23 jetteognico@mail.dk

Husk at oplyse din mailadresse! 
Det er vigtigt, at vi har mailadresser på flest mulige 
medlemmer, da vi ikke blot udsender medlemsnyt som pdf-
udgave, men også informerer om forskellige nyheder og tiltag 
på andre tidspunkter. Send din mailadresse – også hvis du har 
fået ny – til pipsen@havbaade.dk  
Gælder også, hvis du ikke modtager mail, selv om du allerede 
har oplyst din mailadresse.
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Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Følg Han Herred Havbåde på
Kalender
■	 Lørdag 5. april Åbent kl. 10 – 15
■	Påsken 17.-21. april  

Kunst i Bådhuset – åbent kl. 10.30 – 16.00  
Samtidig er der åbent i værftet

■	 Lørdag 26. april kl. 14 Generalforsamling  
i Havbådehuset

Et par billeder fra kunstudstillingen i 2013. Foto: Pipsen

Nordvestjysk fjordkultur afholdt Fjordens Dag i 

Slettestrand 1. februar. Det var et velbesøgt arrangement 

med omkring 100 deltagere. Foto: Pipsen


